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Ata da sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2018, às quinze horas, no salão Dr.
Edésio Soares de Carvalho sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, realizou-se a sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros. O Presidente abriu a sessão e solicitou ao
Secretário da Mesa Diretora Vereador José Eder Rodrigues Duarte que
procedesse à chamada. Estavam presentes à reunião os senhores vereadores:
Jésus do Rosário dos Santos, Geraldo Andrade da Silva, José Eder Rodrigues
Duarte, Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, Madalena Conceição Rodrigues
Dias, Moacir Pereira da Costa, Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira ausentou-se. O referido Vereador entrou em
contato informando que não poderia comparecer a reunião, tendo em vista que
está em consulta fora do Município. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicados Nº.
CM 000215/2018 e Nº. CM 005801/2018 do Ministério da Educação
informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
nos valores de R$ 11.329,92 (onze mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e
dois centavos) para o Programa QUOTA, parcela 012 - data de emissão
12/01/2018; e R$19.979,50 (dezenove mil novecentos e setenta e nove reais e
cinquenta centavos), para o Programa QUOTA, parcela 001 - data de emissão
15/02/2018. Ofício nº. 210/2018 do Sr. Rogério Rodrigues da Silva - Presidente
da Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM, informando que
no dia 05 de abril de 2018, das 14:00 às 19:00 horas, no Auditório do Hotel Max
Savassi em Belo Horizonte, a referida Associação realizará a segunda reunião do
Projeto “Vereadores no Comando” e convidando o Presidente da Câmara para
participar da reunião. Na oportunidade, solicitando que o Presidente da indique
um Vereador para participar da Plenária, caso não seja possível o seu
comparecimento. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
040/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se refazer parte do calçamento da
Rua José Cirilo Nicácio, mais conhecida por “Fontinha”, entrada pelo chafariz.
Paralelamente há necessidade de tapar alguns buracos e a limpeza das calhas que
margeiam o caminho. Indicação nº. 041/2018, de autoria do Vereador Ricardo
Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se
refazer parte do calçamento de uma via pública na sede do distrito de Santa Rita
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do Rio de Peixe, neste Município. Parte do calçamento foi totalmente destruído e
as pedras remanescentes estão amontoadas ao lado da via pública. Indicação nº.
042/2018, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos e apoio dos
demais Vereadores, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
assumir uma dívida no valor de R$ 8.350,78 (oito mil, trezentos e cinquenta
reais e setenta e oito centavos) junto à CEMIG DISTRIBUIDORA S.A, para
atender à comunidade do Bonfim, na sede deste Município. Este valor pode ser
pago à vista ou mesmo parcelado. O Vereador Tiago Dias Vieira comentou que
na última semana esteve em reunião na CEMIG juntamente com os Vereadores
Jésus do Rosário dos Santos, Moacir Pereira da Costa, Madalena Conceição
Rodrigues Dias e o Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho
Filho, ressaltando que um dos assuntos abordados foi à questão da luz da
localidade do Bomfim, onde na ocasião o Prefeito questionou quanto o alto valor
pedido pela CEMIG para instalação de energia elétrica na moradia do Sr. José
Roberto de Oliveira e perguntou se o Município não poderia arcar com esse
valor. O Sr. Anderson Ferreira - Superintendente da CEMIG, informou que não
existe a possibilidade da Prefeitura arcar com tais despesas, visto que para a obra
ser gratuita é necessário que cada proprietário tenha seus documentos
devidamente registrado, contendo a matrícula, e como os documentos dos
proprietários do local não têm matrícula, a CEMIG entende como uma extensão
de segundo ponto de ligação, e nesse caso o primeiro passo seria cada
proprietário legalizar seu documento. O Prefeito Municipal presente a reunião,
comentou que o Executivo se preocupa com a situação da localidade do Bonfim,
mas como os lotes não são registrados e/ou desmembrados, o Município não tem
como ajudar, pois a matrícula do imóvel é um dos principais requisitos exigidos
pela CEMIG para instalação de energia. ORDEM DO DIA: Leitura dos
Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Complementar
nº. 003/2018 “Dispõe sobre a Alteração da Lei Complementar nº. 023 de 10 de
fevereiro de 2009”. 1º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei
Complementar nº. 003/2018 “Dispõe sobre a Alteração da Lei Complementar nº.
023 de 10 de fevereiro de 2009”, aprovado por unanimidade. TRIBUNA
LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. Nada mais havendo a tratar o
Presidente encerrou a reunião e solicitou ao Secretário da Mesa, senhor José
Eder Rodrigues Duarte que lavrasse a ata, para que fosse lida e assinada por
todos. Câmara Municipal de Ferros, 26 de março de 2018.

